VERSENYKIÍRÁS
83. Tatai Tó Futás

(2. Decathlon Futófesztivál)
2020. május 23. szombat

Rendező:
Tata Város Önkormányzata megbízásával
- Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület Atlétika és Triatlon Szakosztály
- Footoure SE
Támogatók

Decathlon Áruház, Tatabánya

Verseny helye:

Tatai Öreg-tó körül

A verseny ideje:

2020. május 23.

Versenyközpont:

Új kajakház és Ökoturisztikai Központ, Tata

(47.644895, 18.333192)

Kategóriák; Versenytávok; Regisztrációs díjak; Rajtidők; Eredményhirdetés

Nevezési létszám korlátozása
A versenyterület kapacitása és áteresztőképessége érdekében az alábbi nevezési limitek kerültek
meghatározásra:
- A 7 km.es távon maximum 400 fő nevezését tudjuk elfogadni
- A 14 és 21 km-es távokon összesen 350 fő nevezését tudjuk elfogadni
- A maraton távon nincs korlátozás
Az egyedi befutóérmek a limitlétszámok figyelembe vételével kerülnek megrendelésre.

Nevezést csak online fogadunk el!
A rendezvény honlapja:
https://ttt-tata.hu/Rendezv/Tataitofutas/2020.html
A nevezési díj befizetése
- Az ONLINE nevezési lap kitöltése után azonnal bankkártyával, vagy átutalással történik.
Nevezési díjak:
- A 0.5 km-es és a 2 km-es távon ingyenes
- A 3.5 km-es távon: 1.000 Ft
1./ A kedvezményes határidőig (2020. április 20.)
- A 7 km-es távon:
2.500 Ft
- A 14 km-es távon:
3.000 Ft
- A 21 km-es távon:
4.000 Ft
- A 42 km-es távon:
5.000 Ft
2./ Az emelt díjas időszakban (2020. 04.21-2020.05.15):
+ 1.500 Ft minden távon
3./ A helyszínen csak korlátozott létszámban a limitek figyelembe vételével: +2.500 Ft minden távon

Az ONLINE Nevezés lezárása: 2020. április 15. 20:00
NEVEZÉSI DÍJ TARTALMA













Részvétel a versenyen
Befutó érem
Csomagmegőrző
Decathlon gyerek foglalkoztató
Egészségügyi biztosítás
Chip-es időmérés (Köridő.hu)
Jól láthatóan jelölt verseny útvonal
Frissítés a verseny során
Azonnali online eredményközlő rendszer
Ingyenesen letölthető fényképek és elektronikus oklevél
Kenyérlángos a 7-14-21-42 km távon indulóknak
Csoki az 500 m-es, a 2 és a 3.5 km-es távon indulóknak

Frissítőpontok
A Dechatlon frissítőpontokon víz, magnézium, alma, banán, kóla,
csoki, izoital, stb lesz.
A 21 és 42 km-es távokon indulóknak energia zselé és energia
szelet biztosított.

DÍJAZÁS



500 m-en
2 km-es távon

emlékérem
a kategória 1-3 helyezett érem, az abszolút első fiú és lány kupa



3,5 km-es távon

a kategória 1-3 helyezett érem, az abszolút első fiú és lány kupa



7 km-es távon

a kategória 1-3 helyezett érem, az abszolút első férfi és nő 2021-es versenyen ingyen indulhat.



14 km-es távon

a kategória 1-3 helyezett érem, az abszolút első férfi és nő 2021-es versenyen ingyen indulhat.



21 km-es távon

a kategória 1-3 helyezett érem, az abszolút első férfi és nő 2021-es versenyen ingyen indulhat.



42 km-es távon

a kategória 1-3 helyezett érem, az abszolút első férfi és nő 2021-es versenyen ingyen indulhat.

Egyéb
DECATHLON bemutató sátor és gyereksarok

A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat.
Információ:
Herczog Gergely +36 (30) 944-2045 / tatai.tofutas@gmail.com
Sárközi István +36 (30) 412-9208

Minden résztvevőnek kellemes versenynapot kívánunk!

